CASA GRAN DEL SIURANA
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De boerderij die lokaal bekend als La Casa Gran kan worden
gevonden op de rand van de stad Bellmunt del Priorat, aan
de oevers van de rivier Siurana met ruim driehonderd jaar
geschiedenis.
Eerder werd het bewoond door de Kartuizer monniken uit
het nabijgelegen klooster van Scala-Dei. In de 12e eeuw
introduceerde deze kloosterorde wijnbouw in deze regio,
welke is uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde
regio's voor de wijnbouw in de wereld vandaag.

Casa Gran Del Siurana
De terraswijngaarden van Priorat in het zuidelijke
binnenland van Catalonië behoren tot de steilste van
Europa. De druiven staan op een bijzondere grondsoort die
llicorela heet en glinstert van de stukjes mica. Deze houdt
de warmte zo goed vast dat hier de meest zware en
alcoholrijke wijnen van Spanje ontstaan.

CRUOR 2008 PRIORAT
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

23,50

Spanje

District

Priorat

Artikel

nrd-1473.08

Naam

Cruor 2008 Priorat

Wijnhuis

Casa Gran del Siurana

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Garnatxa, Cab. Sauv, Merlot, Syrah en
Monastrell

Kleur

Purperen kleur

Smaaktype

Volle wijn

Alcohol

14,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Zestien maanden in Frans eiken vaten (50% nieuwe, 50% een jaar oud). Een complexe blend
van Garnatxa (30%), Cabernet Sauvignon (25%), Merlot (20%), Syrah (15%) & Monastrell
(10%).

Indruk

Het toont in de neus intens aroma's van rode en Zwarte Woud vruchten, pruimen en
amandelen. In de mond is het glad en ronde, met rijp, fijne tannines. Het heeft een verse
zuurgraad. Elegante en goed uitgebalanceerd. Persistent in de mond, met enkele aardbeien en
framboos aroma 's. Nu op dronk en zal zich positief ontwikkelen.

Past Bij

Uitstekende combinatie met rundvlees, lam, stoofschotels, wild, ossehaas, geroosterd/gegrild
vlees, Jamon en harde kazen.

Omschrijving

Cruor 2008 is een blend van Garnatxa, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah en Monastrell
(mourvèdre). Prachtige purperen kleur met een krachtige zoete geur van kersenlikeur, cacao
en zwarte bessen en een overweldigende smaak barstensvol fruit, kruiden en specerijen. Een
machtige wijn die absoluut gedecanteerd dient te worden en uitgeschonken in royale
wijnglazen.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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